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تقاضای یکطرفه اصالحطلبان برای ایجاد گفتوگوی ملی به نتیجه نمیرسد
حجت االسالم محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز درباره اظهارات اخیر معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر اینکه دولت باید خالء گفتوگو میان اصالحطلبان و اصولگرایان را پر کند و اینکه ساز و
کار تحقق این گفتوگو چیست ،گفت :گفتوگوی ملی زمانی قابل طرح است که به طور کلی به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش قرار بگیرد .اما در حال حاضر جناحهای کشور و مدیریت و حاکمیت کشور
به این باور نرسیدهاند که گفتوگوی ملی باید صورت بگیرد و تقاضا و خواسته یکطرفه اصالحطلبان به نتیجه نمیرسد چراکه این باید یک اتفاق دسته جمعی باشد .معاون رئیس دولت اصالحات درباره نامه
احمدینژاد به رهبری ،به ایلنا گفت :من اصال این نامه را قابل تعجب ندیدم چراکه احمدی نژادی که همیشه مطرح بود همین احمدی نژاد بود ،لذا کسانی باید تعجب کنند که او را فرستاده امام زمان میدانستند
و تالش کردند در جامعه مطرح شود .شاید این سوال بیشتر از همیشه مطرح باشد که در سال  ۸۴آقای احمدینژاد با چه استداللی به عنوان یک رجل سیاسی تایید شد؟

«ابتکار» از تبعات اطالعات ناکافی مراجع برای فتواهای اجتماعی گزارش می دهد

خبر

اطالعات اشتباه و نظرات ناکارآمد

در جلسه هیات دولت انجام شد

تعیین تکلیف پرداخت مالیات فعاالن اقتصادی
مناطق آزاد پس از انقضای معافیت  ۲۰ساله
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری ،با صدور مجوز انعقاد قرارداد طراحی و اجرای سامانه
پرداخت های نوین در آزادراه های کشور موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با هدف جلوگیری از ازدحام برای پرداخت عوارض راه از
طریق عدم نیاز به توقف خودروها ،صرفهجویی در مصرف سوخت ،کاهش آلودگی
محیط زیست و مدیریت بهینه ترافیک و تردد خودروها در جاده ها اتخاذ کرد.
تعیین تکلیف پرداخت مالیات فعاالن اقتصادی مناطق آزاد پس از انقضای معافیت
 ۲۰ساله
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خالء مالیاتی مربوط به فعاالن اقتصادی
مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت  ۲۰ساله ،مصوب کرد اشخاص حقیقی
و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری– صنعتی به انواع فعالیتهای اشتغال دارند،
ظرف پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیاتهای مستقیم سرزمین اصلی شوند .این
مصوبه پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسالمی الزماالجرا میشود.
دولت اساسنامه سازمان فناوری اطالعات را اصالح کرد
دولت به منظور رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص اجازه به سازمان فناوری
اطالعات برای ایجاد شرکت و یا سرمایهگذاری در شرکتهای دیگر ،اساسنامه
این سازمان را اصالح کرد .به موجب این اصالحیه ،سازمان فناوری اطالعات ایران
از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت میکند .همچنین تصویب انواع
سرمایهگذاری و مشارکت به صورت مستقل یا با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از
داخلی و خارجی ،دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بنا به
پیشنهاد هیات عامل نیز به وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی اضافه میشود.

شهیندخت موالوردی:

مناظرات دانشجویی ،برگرفته
از اندیشههای مقام معظم رهبری است
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت :مسابقه مناظره
میان دانشجویان برگرفته از فکری است که خواهان تداوم کرسیهای
آزاداندیشی مدنظر مقام معظم رهبری است.
به گزارش ایسنا ،شهیندخت موالوردی در آیین اختتامیه ششمین دوره مسابقات
دانشجویان کشور که به همت سازمان دانشجویان برگزار شد ،گفت :مسابقه مناظره
میان دانشجویان برگرفته از فکری است که خواهان تداوم کرسیهای آزاد اندیشی
مدنظر مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد :ما در جهانی زندگی میکنیم که در حال تغییر است و چارهای
نداریم که راهکارهای الزم مطابق با نیازهای جامعه را ارائه دهیم .این مناظرات
فرصتی برای یادگیری ویژه در حوزه تحمل نظرهای مخالف ،مدارا و تقویت عقالنیت
اجتماعی است.
موالوردی افزود :اگر این یادگیری در این حوزهها در جامعه ترویج شود ما با یک
جامعه توسعهیافته روبهرو خواهیم شد .در جامعه توسعه یافته فعالیت زنان ،تقویت
ثمنها و مشارکت سیاسی را داریم.
وی با اشاره به بیانات رهبری معظم انقالب درباره کرسیهای آزاداندیشی و
مناظره ،گفت :صحبتهای ایشان باید مبنای این حرکت باشد و در مناظرات باید
اخالق رعایت شود .چون در جامعه ما اخالق به عنوان عامل گمشده مطرح است و
برای بازیابی آن روحیه حقطلبی را تقویت کنیم.
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سالها است که در برهههای مختلف این مسئله مطرح میشود
که بعضا اطالعاتی که به برخی علما و مراجع داده میشود اشتباه
است و به واسطه اینکه با حلقهای از اطرافیان شان احاطه شدهاند،
گاهی گزارشهایی به آنها میرسد که ممکن است ناقص یا گاهی
اشتباه باشد.
ماه گذشته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان
در گفتوگویی با روزنامه «ابتکار» به موضوعی اشاره کرد که شاید
نخستین بار نبود که مطرح میشد اما از افزایش عمق این ماجرا خبر
میداد .او عنوان کرد که بعضا اطالعات اشتباه یا دورغین به مراجع
عظام داده میشود و آنها بر اساس همین اطالعات موضع گیریهایی
انجام میدهند .او گفت« :افراد افراطی و تندرویی هستند که به دلیل
حفظ موقعیت خود و سوءاستفاده گزارشهایی را منتقل میکنند.
مثال مدتی قبل گزارشهایی خدمت آیتاهلل مکارم شیرازی نیزداده
بودند که اهل سنت منازل شیعیان را می خرند و میخواستند مسئله
اسرائیلیان و یهودیان را به میان بیاورند و ما به خدمت وی رفتیم و
گفتیم که چنین مسئلهای اصال وجود خارجی ندارد و برای ما شیعه
و سنی معنایی ندارد و ما هر دو را به یک چشم نگاه میکنیم و با
یکدیگر مراودات تجاری داریم و در مراسم عزا و عروسی یکدیگر
شرکت میکنیم .من در ادامه گفتم که اگر باور نمیکنید بروید و
از عزیزان شیعه ما در آن مناطق سوال بپرسید .برخی افراد متعصب
بودند که این قبیل گزارشها را به مراجع تقلید منتقل میکردند و
هدف آنها تنها تحریک بود و ماموریت داشتند که این اقدام را صورت
دهند و این مسائل خنثی شده است و مسائلی مانند اینکه میگفتند
اهل سنت زمین میخرند و یا اینکه به دنبال ترویج شریعت خود
در مشهد هستند کذب محض است و اصال در تصور کسی نیست.
برخی نیز گفتند که اهل سنت میخواهند که با آوردن فرزند اکثریت
جمیعت را در آینده تشکیل دهند این نیز کذب و دروغ است ،ما نیز
در میان شما زندگی میکنیم در میان اهل سنت نیز خانوادهها یک و
یا دو فرزند دارند و بیشتر خانوادهها حتی فرزندی ندارند .تمامی این
گزارشها اشتباه بود».
اما این ماجرا به همین جا خالصه نشد و روز گذشته معصومه
ابتکار توضیحاتی در خصوص جلسه خود با آیت اهلل مکارم شیرازی
ارائه کرد که این توضیحات حاوی نکته جالبی بود .او گفت « :برای
آیتاهلل مکارم درباره ورود زنان به ورزشگاه مفصل توضیح دادم.
ایشان تأکید کردند که اصال نمیدانستند ماجرا این است .به من
چیز دیگری گفتند که من آن واکنش را نشان دادم ».همین دو مورد
کافی است تا مشخص شود که کانالهای اطالعاتی در قم و در بیت
برخی مراجع دچار مشکالت جدی هستند که میتواند شرایط در
کشور را تحت تاثیر قرار دهند .به عنوان مثال مسئلهای که مولوی
عبدالحمید به آن اشاره دارد در کمترین حالت میتواند بر اختالفات
میان شیعه و سنی در داخل کشور بیفزاید .البته این تنها تبعات
فتوای برخی مراجع از روی بی اطالعی یا بعضا اطالعات ناقض و
اشتباه نیست .با توجه به اینکه بخشی از مسائل کشوری از کانال قم

عبور میکند میتواند آسیبهای جدی به جامعه وارد کند .بنابراین
حاال این سوال مطرح است که اطالعات چگونه به مراجع میرسد؟
در همین خصوص سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در
گفتوگو با «ابتکار» عنوان کرد « :در خانه مراجع به طور کلی بر روی
عموم مردم باز است و معموال طی روز مالقاتهای مختلفی در آنجا
صورت میگیرد که بعضی فقهی هستند ،گاهی مسئله مالی است و
گاهی موضوع اجازهای باشد .در این میان گاهی هم این دیدارها برای
مسائل سیاسی است .لذا باید این نکته را در نظر داشت که مراجع
کانال اطالعاتی خاصی ندارند .اما در این میان معموال همه مراجع
مشاورهایی دارند که درباره مسائل مختلف به آنها مشاوره میدهند
و مراجع نیز با توجه به اطالعات این افراد تصمیم میگیرند .بنابراین
ممکن است در برخی موارد مشاورههای مناسبی به مراجع داده نشود.
یعنی گاهی اطالعات ناقص به آنها داده میشود».
البته اکرمی در البه الی صحبتهای خود به مسئله دیگری هم
اشاره کرد که ممکن است موجب شود در فتوای علما تاثیرگذار باشد.
او گفت « :نحوه سوال هم بسیار مهم است .زیرا مراجع با توجه به
سوال ،پاسخ میدهند و ممکن است سوال به نحوی ناقص یا اشتباه
بوده باشد و مرجع با توجه به آن فتوایی داده باشد .به عقیده من
یکی از مشکالت جدی که ما با آن مواجه هستیم همین سواالت
شفاهی است .سوال از مراجع باید مکتوب و کامل باشد .اما معموال
وقتی به صورت شفاهی مطرح میشود ممکن است مراجع را دچار
اشتباه کند ».همچنین هادی غفاری رئیس مؤسسه الهادی هم تقریبا
نظر مشابهی نسبت به کانا لهای اطالعاتی مراجع دارد اما او به این
نکته هم اشاره دارد که بعضی از علما تحقیق نمیکنند یا گاهی
اطالعات موجود در شبکههای اجتماعی را مد نظر قرار میدهند .او
در گفتوگو با «ابتکار» اظهار کرد« :علما در خصوص اطالعات کامال

حسن روحانی در جمع مردم بندرعباس:

برای قدرت دفاعی با هیچ کشوری مذاکره نمی کنیم

سرمقاله
اقتصاد و فوتبال در گرداب«کلین شیت»
ادامه از صفحه یک
این جمالتی بود که مرحوم ناصر حجازی در روزهای آخر عمرش گفت تا این
اسطوره فوتبال را در آستانه مرگ ،ممنوعالتصویر کند و امروز همان صدا و سیما به
واسطه تغییر دولت بانگ بلند فساد (دولتی) را به تناوب در برنامههای خود مطرح
میکند .حاال اما بیش از هر زمان دیگر همآمیزی مفاهیمی چون فساد ،در فوتبال و
اقتصاد عینی تر شده است .فوتبال به عنوان یک رویداد اجتماعی مهم با سپهر سیاست
عجین شده است و در یک روند تاریخی چند دهه ای متاثر از تحوالت سیاسی کشور
مقیاسی کوچکی از یک کل شده است .چنانچه روزی که محمد دادکان فدراسیون
فوتبال را با بیش از  5میلیارد تومان درآمد بدون دریافت کمک از هیچ نهاد دولتی
تحویل دولت نهم داد ،او را بدون ترس از جریمه فیفا عزل کردند تا انتصابِ سلیقه ای
شان حال روز فوتبال را از هر زمان دیگر دچار آشفتگی کند .فوتبالی که با تزریق پول
چنان در پیچ در پیچ ساختار مشکلدار خود ،فساد ایجاد کرد که امروز مانند فساد در
اقتصاد نمیتوان با ممنوع التصویر کردن افراد ،درباره اش سخن نگفت .روند فوتبال
کشور اما قرار بود مانند اقتصاد( و البته سایر مطالبات مردم) با شروع دولت یازدهم
تغییر کند .امید مردم بازگشت به روند رو به بهبود دولت هشتم گره خورده بود اما
تغییرات چه در عرصه سیاست و اقتصاد و چه در زمین فوتبال تنها با چند دستور از
روند رو به انحطاطش باز ماند .اقتصاد کشور مانند تیمی که فقط کلینشیت را بلد
باشد از مسیر سقوط باز ماند اما گلی نزد .چنانچه مسیر رشد تورم متوقف شد اما گلی
تازه در اقتصاد کاشته نشد .پیکره دفاعی این تدبیر ،مانند مربیای که نمیتواند تا ابد
با سیستم دفاعی نتیجه بگیرد (چنانچه یونان با این روش تنها یک بار طعم افتخار
آفرینی را چشید) از هم پاشید .بازار ارز و سکه که با این تدبیر دفاعی آرام شده بودند
باز هم راه نفوذ به دروازه اقتصاد را پیدا کرد ،فساد از سپهر سیاسی و اقتصادی کشور
رخت بر نبست و فوتبالمان هنوز نتوانسته امیدوار باشد که از دل کلین شیت های
خود در مقدماتی جام جهانی ،آینده پایداری برای افتخار آفرینی در عرصه های جهانی
داشته باشد .گو اینکه شخص کاربلدی مانند کی روش هم در این ساختار پر ایراد ،راه
های نفوذ بهره شخصی را پیدا میکند تا از کنار این ناکارآمدی سود بیشتری نصیب
خود کند .با این همه می دانیم که اگر ساختار فوتبال ایران درست نشد اما حضور
چند آدم کار بلد در عرصه ملی و باشگاهی اثر خود را گذاشت .اما برای قرار گرفتن
در مسیر پیشرفت ،به تصمیم های مقطعی نیاز نداریم .شاید الزم باشد تا کسی مانند
محمد دادکان بیاید که گفت «اگر بیایم یک سال این فوتبال را تعطیل می کنم» حاال
انگار یک سال باید همه چیز تعطیل شود تا از دل این ویرانه ها ،ساختار تازه ای بر پا
شود .اقتصاد و فوتبال حاال در چنبره یک مرداب تاریخی گرفتار شده است .هر کدام
در یک مسیر دفاعی منتظر کنش حریف برای واکنش هستند ،اما باید یادمان باشد
ورزش گاهی در تاریخ معجزه کرده است ،چنانچه در آفریقای جنوبی مسابقات کریکت،
با تدبیر ماندال پیوند سیاه و سفید و همبستگی ملی را ایجاد کرد .فوتبال یک رویداد
اجتماعی مهم است که حاال در آستانه دربی دو تیم پایتخت ،خواب را از چشم هواداران
با امید برد تیم محبوب شان گرفته است  .فوتبال را جدی بگیریم و درسهای آن را
برای اقتصاد و سیاست به کار ببندیم .دربی جای احتیاط نیست ،بازی قشنگ نفس
تماشاگران را تازه میکند همان طور که بازی هجومی در اقتصاد و سیاست می تواند
امید مردم را به ادامه راه تازه تر کند .زمان کلین شیت گذشته ،باید به فکر گل زنی بود.

باز عمل میکنند .به این معنی که هر کسی به در خانه آنها میرود،
میتواند اطالعاتی را به مراجع بدهند .خب بعضی از مراجع هم
تمایلی به تحقیق ندارند و صرفا همان شنیدهها را مبنا قرار میدهند.
البته منابع اطالعاتی آنها هم مانند دیگر مردم کشور بعضا شبکههای
اجتماعی مانند تلگرام است و همانطور که میدانید در بسیاری از
موارد اطالعات منتشر شده در این شبکهها صحیح نیستند .لذا همین
مسائل موجب میشوند که برخی از علما در فتوای خود اشتباه کنند
و بر اساس اطالعات ناقص یا غلط فتوا دهند .به عقیده من علما ابتدا
باید کمی در خصوص رویدادها و اخبار تحقیق کنند .اینکه صرفا
یک عده به در خانه آنها بیایند و بعضا تحت تاثیر نگاههای سیاسی
و جریانی نظراتی را مطرح کنند و گزارشاتی ارائه دهند که نمیتواند
مبنا قرار گیرد».
البته همه روحانیون نگاه یکسانی در خصوص منابع اطالعاتی
مراجع ندارند و ناصر قوامی که در کارنامه فعالیت خود حاکم شرع و
نمایندگی مجلس شورای اسالمی را دارد ،از همین دست روحانیون
است .او در خصوص صحبت آیت اهلل مکارم شیرازی در جلسه با
معصومه ابتکار عنوان کرد« :واقعیت این است که من اصال متوجه
نمیشوم که وقتی آقای مکارم میگویند اطالعاتی که به ایشان داده
شده متفاوت بوده ،یعنی چه؟ ایشان به استناد آن اطالعات برحرمت
یک مسئله اظهار عقیده و نظر کردند .به عقیده من مقصر مستقیم
این موضوع مراجع هستند .وقتی آقایان فتوای برای عموم مردم صادر
میکنند باید مبتنی بر اطالعات درست باشد و به تمام ابعاد ماجرا
واقف باشند و سپس فتوا بدهند .اظهار بیاطالعی آقای مکارم اصال
قابل قبول نیست و صرفا بیانگر نواقص موجود است .ایشان و دیگر
مراجع باید تمام جوانب را بررسی کنند و بعد فتوا دهند .مراجع تقلید
از جایگاه باالیی برخوردار هستند و با توجه به تمام این مسائل باید

چندین کانال اطالعاتی داشته باشند  .اصال صحیح نیست که بر
مبنابی اظهار نظر برخی افراد فتوا صادر کرد .شاید در این میان برخی
افراد به عمید یا شاید غیرعمد اطالعات اشتباه به مراجع دادند ،آیا
آقایان نباید کمی تحقیق کنند و ببینند این اطالعات صحت دارد
یا خیر؟»
اما در این میان هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان
رهبری به نکته دیگری اشاره داد و در خصوص چرایی اطالعات ناقص
یا غلط مراجع به «ابتکار» گفت« :مراجع با توجه به اینکه اهل تقوا
و استدالل هستند بسیار محتاطانه با مسائل مواجه میشوند و نهایتا
فتوا میدهند اما گاهی متاسفانه با توجه به اینکه بخشی از جامعه
ما بیمار است و برخی با توجه به گرایشات سیاسی خود اخبار و
اطالعاتی را به مراجع میدهند ،میتوانند بعضا آنها را دچار اشتباه
کنند .زیرا معموال اطالعات این چنینی از سوی افراد مورد اعتماد
مراجع انجام میشود اما آنها بعضا دیدگاههای سیاسی و شخصی
خود را در گزارشها دخیل میکنند و موجب میشوند مراجع اشتباه
کنند .متاسفانه یکی از مسائلی که ما در کشور شاهدش هستیم این
است که نگاههای سیاسی و تفکرات گروهی آنقدر گسترده شده
است و اولویت پیدا کرده است که بعضا به بیت مراجع هم میرسد.
لذا آقایان مراجع باید بدانند که شاید این افراد که اطالعات را به
آنها میدهند مورد اعتمادشان باشد اما افراد مورد اعتماد هستند نه
برداشت ها و تفکرات شخصی .لذا باید محتاطانهتر با مسائل مواجه
شوند ».او همچنین درخصوص تبعات چنین اتفاقاتی در کشور عنوان
کرد«:مراجع باید بدانند که اشتباه در فتوا میتواند تبعات بسیاری در
کشور داشته باشد .به عنوان مثال نخستین تاثیر این اتفاق مخدوش
شدن جایگاه مراجع است .اگر مراجع میخواهند فتوای شان اثرگذار
باشد باید با دقت و اطالعات بیشتر و محتاطانهتر فتوا دهند و از
ورود به مسائل سیاسی خودداری کنند ».همچنین ناصر قوامی هم
در بخش دیگر صحبتهای خود در خصوص تبعات این اتفاق به
«ابتکار» گفت « :مراجع باید بدانند که فتوایی که از روی کم اطالعی
یا بیاطالعی مطرح میشود تبعات بسیاری میتواند در جامعه داشته
باشد .بیاعتمادی یا عدم رضایت از علما گوشهای از این تبعات است.
ضمن اینکه ممکن است نگاه به دین را هم در جامعه تحت تاثیر قرار
دهد .به هرحال ما در کشوری زندگی میکنیم که نظام سیاسی آن
مبتنی بر اسالم است لذا مراجع بسیار باید محتاطانه عمل کنند».
هادی غفاری نیز با بیان اینکه این قبیل اتفاقها موجب میشود که
بیاعتمادی به علما و دین در جامعه ایجاد شود ،گفت «:البته به
احتمال زیاد این اطالعات ناقص یا اشتباه از سوی اطرافیان علما به
آنها داده میشود زیرا به هرحال آنها هم مانند هر مسئول دیگری
تمایل دارند که با نزدیکان خودشان کار کنند و معموال مشاوران آنها
همین اطرافیان شان هستند».
در مجموع همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد با توجه به این
ایران یک کشور با نظام سیاسی مبتنی بر اسالم است و معموال برخی
از مسائل مهم از «قم» عبور میکند حتی به خاطر همین معموال
دولتمردان بعضا دیدار با علما را در دستور کار خود قرار میدهند ،لذا
اظهار نظر یا فتوا از سوی مراجع میتواند مسیر رویدادها را تحت تاثیر
قرار دهد .حال اگر قرار باشد حتی گاهی بر اساس اطالعات اشتباه یا
ناقص اظهار نظر کنند ،قطعا کشور را دچار مشکالت جدی از جمله از
هم گسیختگی ،افزایش نارضایتی و ...مواجه میکنند.

رئیسجمهوری با اشاره به اینکه ما خواهان صلح و امنیت با جهان هستیم،
گفت :تمام کشورهای منطقه خلیجفارس و دریای عمان در سایه قدرت ملت
ایران میتوانند در فکر تشکیل یک اتحادیه بزرگ باشند.
حجتاالسالم حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع مردم بندرعباس با تاکید بر
اینکه ما خواهان صلح و امنیت با جهان هستیم ،اظهار کرد :تا روزی که جهان با نگاه صلح
به ما نگاه کند ،ما حافظان این مسیر استراتژیک در این منطقه هستیم و تا روزی که دنیا
فکر توطئه نسبت به ملت ایران را در سر نپروراند امنیت این مسیر را حفظ خواهیم کرد.
وی همچنین افزود :ما به کشورهای حاشیه جنوب خلیجفارس اعالم میکنیم که همسایه
خوبی برای شما بوده ،هستیم و خواهیم بود ،دیگران شما را اغفال نکنند .بیگانگان و
بدخواهان پشت سر شما شعار ندهند ،زیرا آنها به فکر منافع شما نیستند .آنها به این فکر
میکنند که چگونه سالح خود را به قیمت گران به شما بدهند و نفت شما را ارزان ببرند.
رئیسجمهوری ادامه داد :من اعالم میکنم تمام کشورهای کنار این آبراه مهم از هند و
پاکستان گرفته تا کشورهای سواحل عمان و خلیجفارس ،سواحل عربستان و سایر کشورها
تا عراق همه میتوانند در سایه قدرت ملت ایران و تصمیم صلحخواهانه این ملت ،در فکر
تشکیل یک اتحادیه بزرگ برای تجارت ،گردشگری ،صنایع و انرژی باشند .وی همچنین
تاکید کرد :ما برای قدرت دفاعی خود با هیچ کشوری مذاکره نخواهیم کرد .روحانی با
اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی و همچنین جنگ دوم خلیجفارس مردم ایران امنیت
این آبراه بزرگ بینالمللی را حفاظت کردند ،تصریح کرد :مردم میتوانستند به دالیلی نه
چندان غیرمنطقی ،جهان را در فشار قرار دهند ،اما مردم ایران و هرمزگان و پاسداران این

سرزمین نخواستند از مردم جهان انتقام بگیرند .در طول جنگ تحمیلی نیروی دریایی و
هوایی قدرتمند ارتش جمهوری اسالمی ایران از این آبراه حفاظت کرده و با اسکورت اف
14ها و ناوچههای نیروی دریایی ،نفتکشها به سالمت از این منطقه عبور کردند .اکنون
نیز این آبراه مهم توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش حفاظت میشود .نیروی دریایی
همچنین در تنگه بابالمندب ،دریای سرخ و اقیانوس هند حافظ کشتیرانی تجاری جهان
است .رئیسجمهوری با بیان اینکه ما به تمام جهانیان اعالم میکنیم که آنچه برای دفاع از
سرزمینمان نیاز داشته باشیم به دست هنرمندان ،صنعتگران ،سربازان و سردارانمان تهیه
خواهیم کرد ،گفت :ما از جهانیان اجازه نخواهیم گرفت .این فرمان خدا به ماست که در
برابر دشمنان ایستادگی کنیم و اینکه هر کس که بخواهد در سایه توطئه ایران را مورد نگاه
خائنانه قرار دهد در برابرش میایستیم .وی تاکید کرد :ما برای ساخت موشک ،تانک ،نفربر
و هلیکوپترمان از کسی اجازه نگرفتیم و نخواهیم گرفت .ما برای تامین امنیت منطقه
نیاز به بیگانگان نداریم اما برای ترتیبات امنیت منطقه آمادهایم تا با کشورهای همسایه و
دوستمان به مذاکره بنشینیم.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه ما پای پیمانمان ایستادهایم تا روزی که طرف مقابل
پیمان را زیر پا نگذاشته است ،اظهار کرد :ما به تعهداتمان پایبند هستیم اما نمیگذاریم
که دیگران از آن سوء استفاده کنند .وی تاکید کرد :آمریکا وقتی در موضوع برجام تنها
ماند بار دیگر به صحنه آمد تا از انتقادات و یا اعتراضات برخی از مردم در دی ماه سوء
استفاده کند و پرونده ایران را به شورای عالی امنیت سازمان ملل ببرد ،اما از  15کشور
عضو شورای امنیت ،آمریکا باز هم تنها ماند و منزوی شد .دو شب پیش هم بار دیگر آمریکا

به شورای امنیت رفت تا درباره یمن ،ایران را محکوم کند اما باز هم تنها ماند و تیرش به
سنگ برخورد کرد .وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره دوباره به تالشهای آمریکا
برای ضربه زدن به ملت ایران ،اظهار کرد :آمریکا در سالهای اخیر سه بار علیه ایران عمل
کرده است و به جایی نرسیده و تا زمانی که ملت ایران متحد در کنار یکدیگر ایستاده باشند
و به فکر توسعه کشور در کنار یکدیگر باشند به هیچ جایی نخواهد رسید .توسعه ایران
را ملت ما تضمین میکند و دولت و مردم در کنار هم قرار دارند تا از تنگناها عبور کنیم.

دادستان کل کشور:

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

در قانون گفته نشده تشخیص جرم جاسوسی بر عهده وزارت اطالعات است

به تنهایی نمی توانیم به مطالبات مردم پاسخ دهیم

دادستان کل کشور با بیان اینکه تشخیص جاسوسی با قوه قضائیه است ،گفت :وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی ،سپاه
پاسداران و بسیج ضابط قوه قضائیه هستند.
ت االسالم محمدجعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان اظهار کرد :در قانون
حج 
گفته نشده که تشخیص جرم جاسوسی بر عهده وزارت اطالعات است .پیگیری ،تعقیب ،کسب و پرورش اطالعات امنیتی و تولید و
تجزیه و طبقه بندی این اطالعات بر عهده وزارت اطالعات است .وی با اشاره به اینکه جاسوسی جرم است ،افزود :وقتی جرمی محقق
می شود تشخیص اینکه این جرم است یا نیست ،تشخیص اینکه در چه حدی است ،تعیین اینکه چه کسانی عامل ،شریک یا معاون
جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا بر عهده قوه قضائیه است .منتظری با تاکید بر اینکه باید مساله نفوذ را در
دستگاه های مختلف جدی بگیریم ،تصریح کرد :یکی از عواملی که نمی گذارد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور آنگونه که مقام
معظم رهبری تاکید دارد محقق شود ،وجود عوامل نفوذی در بخش های اقتصادی کشور است .دادستان کل کشور با اشاره به اینکه
امروز در کشور حرف اول را امنیت می زند ،گفت :موضوع امنیت به شدت مورد هدف دشمن است .تحقق امنیت مستلزم تعامل ،هم
افزایی و همکاری همه دستگاهها است .منتظری خاطرنشان کرد :در حادثه اخیر تعداد کمی از اغتشاشگران و آشوبگرانی که می دانیم
ریشه آنها در کجا بود و روزی برای مردم برمال خواهد شد ،حرکتی مذبوحانه در خیابان پاسداران انجام دادند .این کار و کارهای مشابه
حقیرتر از آن است که بتواند به درخت تنومند انقالب اسالمی آسیب برساند .دادستان کل کشور در ادامه گفت :وظایف دادستان ها
خیلی بیشتر از وظایف رئیس دادگستری است .دادسراها پیشانی دستگاه قضایی در شهرستان ها هستند .وی بیان کرد :ما در یک
رژیم سکوالر کار نمی کنیم ،ما در یک نظام جمهوری اسالمی خدمتگزاری میکنیم .در نظام جمهوری اسالمی مبنا اسالم ،معارف
دین و احکام قرآن است .منتظری خاطرنشان کرد :تا زمانی که حکم قطعی درباره متهم صادر نشده ،باید حقوق متهم را در دادسرا،
دادیاری ،بازپرسی و دادگاه ها رعایت کنیم .این مقام قضایی با تاکید بر اینکه اغماض در برابر مجرم جایز نیست ،گفت :مجرم نیز بر
اساس قانون مستحق مجازات است .وی اظهار کرد :در هیچ یک از مناصب دولتی شرط قانونی انتصاب عدالت نیست ،ولی برای قاضی
شرط تصدی عدالت است .عدالت باید در تار و پود یک قاضی تنیده شده باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری توجه به نیروهای بومی استان هرمزگان را امری ضروری دانست و عنوان کرد :ما به تنهایی
نمی توانیم به مطالبات مردم پاسخ دهیم ،مگر اینکه در هر دستگاه اجرایی یک تیم همسو و همفکر با دولت تشکیل
شود.
محمود واعظی در نشستی با حضور جمعی از فعاالن سیاسی استان هرمزگان با بیان اینکه انتخابات یکی از مزیت های جمهوری
اسالمی ایران است ،عنوان کرد :انتخابات دو بعد دارد که یک بعد آن انتخاب یک فرد است اما مهمترین بعد انتخابات این است که
فعاالن سیاسی تالش می کنند که ثابت کنند اندیشه آنها درست است .وی ادامه داد :در انتخابات اردیبهشت  96شاهد بودیم که
سیاسی ها و مردم عادی غیرسیاسی به میدان آمدند و مشارکت گسترده ای داشتند که باید از درک و موقعیت شناسی مردم در این
انتخابات قدردانی کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که باید از افراد همفکر و همسو در دولت استفاده شود ،افزود :ما
به تنهایی نمی توانیم به مطالبات مردم پاسخ دهیم ،مگر اینکه در هر دستگاه اجرایی یک تیم همسو و همفکر با دولت تشکیل شود.
واعظی تصریح کرد :دولت یعنی همه کسانی که به نوعی در سراسر کشور ماموریت دارند که وعده های رئیس جمهوری و سیاست
های دولت را اجرا کنند و باید از افراد همسو با دولت در حد توانایی آنها در این راستا استفاده کنیم.
وی بیان کرد :افرادی که بر اساس فکر و اندیشه و اعتقاد خود از این دولت و دکتر روحانی حمایت داشتند ،باید در سطوح مختلف
مورد استفاده قرار گیرند و از استاندار هرمزگان نیز می خواهم حتما به این مسئله مهم توجه کند .رئیس دفتر رئیس جمهوری توجه
به نیروهای بومی استان هرمزگان را امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد :با توجه به صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی که در این
استان وجود دارد ،مردم استان باید از مزایای آن بهره ببرند و حتما باید به مسئله اشتغال آنها توجه کنیم .وی با تاکید بر اینکه باید
تالش کنیم وعده هایی که در انتخابات توسط دکتر روحانی به مردم داده شده اجرایی شود ،اظهار کرد :توجه به زنان در این دولت
بسیار افزایش یافته است و تاکید رئیس جمهور بر این است که همه وزرا و دستگاه ها در سطح مدیر و معاون از بانوان استفاده کنند
و باید بستر را برای بانوان فراهم کنیم که مسیر پیشرفت را طی کنند.

